
KV17/6                        30. oktober 2017 
Så sluttede sommertiden og plakatsæsonen begyndte,   
- men der er ingen sammenhæng… 

Tak 
Tak til de, der trodsede vejret, og kravlede i lygtepæle lørdag den 28/10 fra kl. 12:00. 
Tak til Ingolf, fordi han trods alt var nådig overfor vores plakater.  
Tak fordi vi har valgt en tykkere kvalitet end socialdemokraterne, der må konstatere at den tynde kvalitet hurtigt 
knækker.  
Tak til FAA, der gav os en flot eksponering af vores helt fantastiske alternative(!) valgplakater.  
Tak til plakathold, der har holdt lidt plakater tilbage, for at supplere op på tirsdag, hvor det bliver stille og solskin.  
Tak til de seje der tog de sidste ruter med vores ”flyer 2”. We did it again! 

Joe´s garage                                                                                                                                                                              

Nede i Johns garage kan du d.d. finde 
- valgplakater, der savner en lygtepæl (plus klistermærker og strips) 
- personlige flyers for Axel, som diskret har efterladt 1000 stk, da jeg nok mener at det er en udfordring i sig selv at 
uddele de 2000 som jeg har taget. 
- vores mærkesags-flyer, som du måske også kan bruge til almindelig uddeling. 
- Annes fantastiske Lokallisten-æbler – der er 10 kasser, så gå bare i gang! 
- Nye bolsjer, bestilt af John og med to slags smag (bolsjerne) 
- Balloner med logo 
- Beach-flag og alt det almindelige valggøgl, som vi kender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovenstående foto er fra Annes plakatrute, hvor hun tydeligvis har fået god hjælp af vores ungdomsafdeling…. 

 



Plakatfrustrationer: 
- Det er ærgerligt at et parti, der har som slogans ”Færre forbud” og ”Mere frihed”, vælger at sætte 40 LA-plakater 
op i Vedbæk kl. 11:45, mens alle andre kigger måbende på (men det er måske det, de mener, med ’mere frihed’?) 
- Det er ærgerligt, at liste C sætter valgplakater op med ”Sænk kirkegårdstaksterne”, når de selv har stemt for 
stigningerne! 
- Det er ærgerligt, når de på samme måde vælger at skrive ”Sænk grundskylden”, når de i budgetaftalen har tiltrådt 
at det bliver den ikke. 
- Det er ærgerligt, at de fleste partier ikke kan læse indenad og lystigt sætter plakater op i rundkørsler og lyskryds, 
hvilket er i strid med vejdirektoratets og politiets regler 
- Det er ærgerligt, at vi ikke har en sponsor i Schweitz, for vores samlede antal plakater svarer til hvad mange C- og 
LA-kandidater har sat op med sig selv! (I grunden er det ikke ærgerligt – men fedt at vi ikke er i lommen på nogen) 
SÅ: fortvivl ikke: Vel er der langt mellem vores 1400 plakater, men til gengæld er de pænere end de andres! Vi satser 
på kvalitet – Ikke kvantitet! 
 

Vælgermøde på Hovedbiblioteket 

Tjah, hvordan gik det? En langt fra fuld sal 1, ca. 10 borgere, der ikke var partimedlemmer, og 12 kandidater, der ville 
kommentere en masse, men som – i sagens natur – blev bremset meget af en ordstyrer, der ikke kendte kommunen. 
Vi fik næppe nogle nye stemmer, men det var der vist heller ikke andre, der gjorde. Formen kan i høj grad diskuteres. 
Da der manglede fem minutter, udbad en repræsentant for Cyklistforbundet sig svar fra samtlige partier om de 
manglende cykelstier. Da der manglede to minutter, ønskede Sara Nissen svar fra alle partier om de ringe 
normeringer i daginstitutionerne. Behøver jeg sige, at ingen af de to fik svar? Formen gjorde det umuligt! 

Valgvideoer 

Siden sidst har Keld og Luc fået lavet en præsentationsfilm, som kan ses på www.lokallisten.dk under deres profiler. 
Du får ikke et direkte link, for nu skal du slev gå på opdagelse… 
Jeg har medvirket i tre udsendelser for Rudersdal TV. Jeg vil løbende lægge link op til dem på min facebook-profil, og 
Luc lægger dem op på www.lokallisten.dk 
Den første handler om Lokallisten og EU(!), og her vil det nok forbavse nogle stykker at jeg personligt er kritisk 
tilhænger af EU – men sådan er det. Vi taler meget om Usserød Å-projektet, som er EU-støttet. 
Den anden handler om Vedbæk, her sammen med Mollerup fra Venstre. Og endelig den seneste om Bistrup og 
miljøpolitik sammen med Kristine Thrane fra A. 
Alle udsendelserne ligger på nettet. Men er også planlagt udsendt på Kanal Hovedstaden. Hvis nogen af jer ellers kan 
tage den kanal? 
 

Medlemsmøde 

14. november har kandidatgruppen, der knokler som vanvittige for tiden, brug for at møde medlemmerne inden 
valget. Vi vil give en status på, hvordan ”vi synes det går” og håber at medlemmerne vil gøre det samme: ”Hvordan 
synes vi, det går”. Måske kan vi også enes om en afsluttende slutspurt, for som tidligere nævnt: Vi kan sagtens være 
flere i vores valgagitation…! 
Mødet afholdes kl. 19:30 i Mantziusgården, Johan Mantziusvej 5-7, lokale 1.2 (første sal over restauranten). Reservér 
allerede nu datoen. 

Hilsen fra Anna 

Jeg havde lidt svært ved at koncentrere mig om retningen af mine 120 stile denne weekend, men hvor ser det godt 
ud med alle de plakater, I har fået op. Selvom nogle partier har brugt flere penge på det end vi, synes jeg bestemt, at 
I er synlige. Jeg kan også rigtig godt lide kunstplakaterne, der i sin anderledeshed understreger, at vi kæmper for 
sagerne og ikke for os selv og partiet/listen. Jeg bemærkede også, at V har taget vores idé fra sidst med personlige 
mærkesager under billederne - so much last year :-) Jeg tager en flyersrute på onsdag..... 

Og så den seneste nyhed:  

Få et lille indtryk af vores valgfilm om skolerne ved at se denne lille appetitvækker. Tanken er at den skal vises i vores 
biografer. Tak til Mogens for det gode initiativ. 
https://youtu.be/LHKV-5jYr1c 
                                                                                                                                                   Med venlig hilsen   Axel Bredsdorff 
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